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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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PROJHKT RoZI]lClRKl ISTNIEJĄCI]GO BUDYNKU K(I] LoWNl WRAż Z RoZBioRKA STALOWEG() KoN4IN,Ą Woi.NoSTojACECo
INWESToR: ZAKł,AD (joSpoDARKt MIE§ZKANIOWIj §P. Z o.o,. Ul- . ZAKoPIĄŃSKA 7, 68-ż00 ZAIąY

Opis techni cu.ny

Lokalizacjal ul. G. Zapolskiei 9a, 6S-200 Ż^ry,dz, nr tfiO/2iI43/t,obręb
ewi dencyiny 0 006, iednostka ewidenryi na 0B 1 t 0 2 _L Żary

do projektu zago§podarowania terenu

In!łrestor: Zakład Gospodarki Mieszkaniowei §p, z o.o.,
ul. Zakopiańska 7, 68-200 Ż^ry

1.0. PODSTAWA 0PRACOWANIA
{ zlecenie Inwestora
ć oględziny i pomiary w terenie
ł mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500
ł opracowania branżowe

2.0, oPts ISTNIEJĄCEG0 ZAG0SPODAROWANIA TER§NU

Teren, na którym planowana jest rozbiórka istniejącego, nieużytkowanego od ok. 1ż lat, budynku
kotłowni wrażż rozbiórką stalowego komina wolnostojącego o rvys. 20,00m, zlokalizowanyclr przy uL G.
Zapolskiej 9a w Zarach, na dz. nr 1,40 /ż i 143l1, obręb 0006 Miast o Żary, powiat żarski, Teren inwestycji,
znajduje się w sąsiedztwie zabr"rdowy mieszkaniowej wielorodzinnej, budynków oświaty i sportu,
usługowej oraz warsztatowei,
Działka 14311, i 740/2 graniczy od strony wschodniej i południowej z terenami usług transportu, od
strony zachodniej i północnej z terenami zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz terenem
oŚwiaty i sportu, Teren częściowo utlvardzony. Wjazd i wyjazd - istniejący od strony drogi gminnej , ul.
G. Zapolskiej, poprzez działkę L43/2.
Nieruchomość objęta opracowaniem:

o nie znajduje się w granicach terenu górniczego podlegającego wpływom eksploatacji górniczej,
. leży w odległości 400 m od obszaru zabytku wpisanego do rejestru zabytków, obejmującego

układ urbanistyczno - krajobrazow miasta Zary, wpisanego do rejestru zabytków pod nr 71
decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 07,11.1957r. i pod nr 2L7a decyzją
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 31,01, 1,975r,,,

r nie wymaga wyłączenia gruntu z użytkowarlia rolniczego,
e nie wyma8a wyłączenia użytkowania z produkcji leśnej,
r nie jest objęta obowiązującym Mpzp,

3.0. oKREŚlnruln PRZEDMIOTU tNWEsTYClt.

Przedmiotem opracowania jest rozbiórka istniejącego nieużytkowanego parterowego budynku kotłowni
wrazz rozbiórką stalowego komina wolnostojącego o wysokości -20,00 m.

4.0. PRol EKT0WANE zAGosPoDARoWANlE TERENU

Na terenie inwestycji zaprojektowano:
o rozbiórkę istniejące8o parterowego budynku kotłowni
r rozbiórkę istniejącegostalowego kominawolnostojącego

Istniejące obiekty przeznaczone do rozbiórki zlokalizowane są na dz, nr 140/Z i 743/7, w granicy z
sąsiednią działką budowlaną nr 143/2.
Wjazd na teren działki istniejący z drogi gminnej ul" G, Zapolskiej, poprzez działkę nr 143 /2.

5.0. DANE LICZB0WE.

5.1. Zestawienie powierzchni i kubatury.
/ powierzchnia działek dz. nr I43/1i dz, nr L4a /2: (299 mz + 562 m2) 86],,00 m2

sTRoNA 4
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y' powierzchnia użytkowa budynku kotłowni 87,55 mz
r' wysokość budynku kotłowni do rozbiórki zróżnicowana w zakresie: h= 2,B5m - 4,50 m
r' wysokość komina do rozbiórki h= *20,00 m

6,0. UKŁAD KoMUNIKACY'NY.

Teren działki posiada dostęp do drogi publicznej istniejącym wjazdem z drogi gminnej - ulica
G. Zapolskiej, poprzez dz,nr L4312.
Wiazd i tvyiazd - istniejący.
Drogi wewnętrzne - istniejące,
Mieisce po§toio$re dla samochodów osobowych - nie dotyczy

7. zIEtEŃ

Szatę roślinną na terenie działek objętych inwestycją, stanowią trawniki, rośliny ni§kie, m.inn.t
rzmieliny, Ęwuły, bluszcze pospolite ftedera helĘ, urządzone w postaci skwerów, oraz dorosłe drzewa
gatunków chronionych; dąb szypułkowy (Quercus robur) i kasztanowiec pospolity (Aesculus
hippocastanumJ. Wszystkie drzewa i krzewy przeznacż,one są do zachowania. W związku z powyźszym,
należy zabezpieczyć wszystkie drzewa na czas realizacji inwestycji przed uszkodzeniami mechanicznymi
i wysychaniem, a w przypadku prowadzenia robót w okresie jesienno-zimowym, także przemarzaniem.
Wszelkie prace należy wykonpłrać zgodnie z zapisami ustawy o ochronie przyrody §. w sposób jak
najmniej szkodzący drzewom i krzewom. Pnie drzew, w pobliżu których prowadzone będą prace
budowlane,zabezpieczyćprzed,uszkodzeniami mechanicznymi deskowaniem. Deskowanie wykonać jako
wiązane do drzewa powrozem lub wykonane za pomocą obudowy skrzynią z desek wokół pnia,
przywiązaną do drzewa za pomocą elastycznych szerokich taśm. Deskowanie wykonać do wysokość min.
2 m (optymalnie 2,5-3 mJ od poziomu gruntu. Zabrania się mocowania jakichkolwiek elementów,
drutów, kabli iĘ. do pni drzew. W przypadku prowadzenia prac ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie
istniejących roŚlin, prace te należy prowadzić ręcznie. System korzeniowy odsłonięty w wykopie należy
zabezpieczyĆ. Poszczególne korzenie o średniry powlżej 4 cm, jeśli zostały uszkodzone, należy odciąć
ostĘIm narzędziem [powierzchnia cięcia powinna być równa i gładkal i zasmarować maścią ogrodniczą z
dodatkiem fungicydu (preparatu grzybobójczego), np. Funaben. Powierzchnię ścian wykopu
pozostawioną otwartą dłużej niż 3 dni należy okryć matami słomianymi lub jutowymi, które należy silnie
zwilżać wodą celem zabezpieczenia korzeni przed wysychaniem. W [przypadku prowadzenia prac przy
ujemnych temperaturach powieffza, maty powinny być utrzymywane w stanie suchym celem
zabezpieczenia korzeni przed przemarzaniem, Podczas prowadzenia prac budowlanych pod koronami
drzew i w obrębie krzewów, nie należy składować materiałów budowlanych. Ponadto należy unikać
zagęszczania gruntu otaz zmian rzędnych terenu mogących spowodować odsłonięcie systemu
korzeniowego lub jego zaduszenie. Tereny zadrzewione w granicach działeĘ na których nie będą
prowadzone prace budowlane, na|eży w miarę możliwości wygrodzić trwałym ogrodzeniem tak, aby nie
dopuścić do niszczenia zieleni, zaróvno mechanicznego, jak i spowodowanego zagęszczeniem gruntu
oraz składowaniem materiałów budowlanych.

8. oB§zAR 0DDIZAŁY$iANIA 0BI§KTU.

Budynek kotłowni zlokalizowany jest w granicy z działkąbudowlaną nr 143/2, w związku z powyżsąrm,
wy§tępuie obszar oddziaływania planowanej inwestycii. Prowadzenie robót rozbiórkolvych, wykracza
poza granice nieruchomości, do których inwestor posiada prawo do dysponowania na cele

Mirosław Michałows!,

. ,lpr, bud Nr 201/82

STAROSR§0 P0\\1AT0\\T
o-ż,tltA(:tt

Aleja Jana Pawła ll .5
68-200 ZARY

Żary, t5 maja 2020r.
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INFoRMAclA DOTYCZĄCA pIJtNU Blo7,

Inwestor: Zakład Gospodarki Mieszkaniowei §p. z o,o.,
ul. Zakopiańska 7, 68-200 Ż^ry

Lokalizacial ul. G. Zapolskiei9a, 68-200 Żary, dz. nr 140/2l143/!,obręb
ewidencyi ny 00 06, i ednostka ewidencyi na O8 t 1 0 2 _l Żary

Projektant: Mlrosław Michałowski, upraw. nr Tt/BZ/Za
68-300 tubsko, ul. Pułaskiego 1/1.

1. Wymagania ogólne
Roboty powinny być prowadzone zgodnie z projektem organizacji robót oraz zgodnie z instrukcjami
techniczno-ruchovq.mi, określającymi wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy.
Osoby wykonujące roboty Ogólnobudowlane, powinny posiadać odpowiednie kwalifikacią być
przeszkolone pod względem BHP, a także posiadać ważne badania lekarskie,
Wszyscy pracownicy powinni być wyposażeni w odzież ochronną, Sprzęt jakim są wykonywane roboty
musi być sprawny i odpowiednio konserwowany.

2, Zagospodarowanie placu budowy
2.1, Przed rozpoczęciem robót należy ogrodzić plac budowy.
Ogrodzenie powinno być tak wykonane, aby nie stanowiło zagrożenia dla ludzi, wysokość ogrodzenia
min. 150 cm
2.2. Składowaniemateriałów
Niedozwolone jest opieranie materiałów o budynek wznoszony.
Przy składowaniu materiałów zachować minimalne odległości
- 0,75 m od ogrodzenia i zabudowań
- 5,00 m od stanowiska pracy (stałego)

Pomiędzy składowanymi stosami materiałów należy zachować przejście o szerokości co najmniej
1,0 m . Materiały sypkie powinny być pryzmowane z zachowaniern kąta stoku naturalnego. Materiały
drobnicowe uMadać w stosy nie przekraczające 2 m. MateriaĘ workowane układać krzyżowo do
wysokości 10 warstw.
2.3. Prowadzenie robótw pobliżu linii energetycznych
Zabrania się urządzania stanowisk pracyw pobliżu linii napowietrznych w odległości poziomej bliżej niż:- ?,0 m - dla linii niskiego napięcia do 1 kV
- 5,0 m - dla linii 1 kV do 15 kV
- 10,0 m - dla linii do 30 kV
- 15,0 m - dla linii powyżei 30 kV
Odległość najdalszego urządzenia zasilanego nie powinna przekraczać 50 m.

3. Uwagi
Teren budowy należy zaopatrz,yć w tablicę informacyjną wraz z ogtoszeniem zawierającym dane
dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
lnwe§tor jest zobowiązany, przed rozpoczęciem robót, zawiadomić o zamierz&frfutdfifńńi6 rozpoczęcia
robót budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie na budowę, lnspektorat Nadzoru Budowlanego.
Prace budowlane należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami.;
projektem budowlanym, pozwoleniem na budowę, wiedzą oraz sztuką budowlaną i pod
posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane.

osób

STARO§T\§l,,|l)xon"n
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PROJrjKT RoZtslORKl IST},iIF].rĄCEGo BUDYNKIJ KOl,t'oWNl wRAZZ RoZt]IORKA STALowEGo KoMlNA WOLNOSTO.IACEGO
INWESTOR: ZAKł,AD GosPoDARKl MIESZKANIOWEJ SP. Z o.o,. UL , ZAKOPIAŃ:iKA 7, ó8_200 ZARY

Opis techni czny
do pro|ektu rozbiórki budynku kotłowni atazkonina stalowego

wolnostojącego

Inw.estor: Zakład Gospodarki Mieszlraniołve| §p. z o.o.,
ul. Zakopiańska 7,68-2aa Ż^ry

Lokalizacia: ul. G. Zapolskiei9a, 68-2OOŻary,dz. nr140 /2l1,43/1, obręb
ewidencyi ny 0006, I ednostka ewidenryi na 08 1 10 2 _L Żary

1.0, PoDSTAWA 0PRACoWANIA.

o zlecenie Inwestora
. mapa sytuaryino- wysokościowa w skali t:500

, o opracowania branżowe

2.0. ()KRESLENIE PRZEDMIoTU oPRAcoWANlA.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu rozbiórki obiektów, zlokalizowanych przy
- ul. G. Zapolskiejw Żarach,na dz. nr !4a/2it43/L,obręb 0006 Żary:

- parterowego budynku kotłowni
; - stalowego komina wolnostojącego

3.0. oPts STANU ISTNIE,ĄCEGO.

Przedmiotem opracowania objęto istniejący nieużytkowany:
- budynek kotłowni: parterowy, jednokondygnacyjny, niski, nie podpiwniczony, wykonany w
technologii tradycyjnej murowanej, stropodach płaski jednospadowy kryty papą,
- konin: o konstrukcji stalowej, składający się z 3 segmentów połączonych kołnierzowo przy
pomocy Śrub, Komin nie posiada odciągów. Do każdegCI z segmentów jest zalnocowana drabina
wejściowa stalowa.

3.1. Dane techniczne.
. rok budowy - druga połowa XX w, [19S7r.)
o powierzchnia zabudowy budynku kotłowni 109,00m2
o wysokość budynku kotłowni zróżnicowana w granicach od 2,B5m do 4.,50m
o wysokość komina - 20,00 m
o średnica zewnętrzna komina - ].,50 m

4.0. oPIs zAKR§sU I sPosoBU PR0WADZENIA ROBÓT RoZBtÓRKoWYcH.

4.1 RoBoTY PRZYGOTOWAWCZE Do R0ZB|ÓRKI
1. Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych i demontażowych należy odłączyć od rozbieranego

obiektu wszystkie sieci instalacyjne i zabezpieczyć odkryte studzienki znajdujące się w
otoczeniu budynku.

2. Przed wejściem do budynku wykonać daszek ochronny o wysokości minimum 2.4 m., szerokości
około 2.5 m, ze spadkiem 45" w kierunku budynku. Pokrycie daszku musi być szczelne i
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ć
jako rusztowania lub do składowania narzędzi, sprzętu, materiałów.

3. Teren, na którym ma być prowadzona rozbiórka mu§i być zabezpieczony przed dostępem
osób postronnych. Teren rozbiórki powinien byćzabezpieczony ogrodzeniem o wysokości co
najmniej 1,5 m. Ogrodzenie terenu rozbiórki powinno być tak wykonane aby nie stwarzało
zagrożenia dla ludzi. Teren prowadzonych prac należy oznakować tablicami ostrzegawczymi
w sposób identyczny jak teren niebezpiecznych robót budowlano-montażovyych. W minimum
4 dobrze widocznych miejscach należy wystawić odpowiednie tablice informaryjno - ostrzegawcze
o treści np, ,, UVVAGA, Strefa niebezpieczna - roboty rozbiórkowe

4. . Weiście na tertn zabronione !' , lub podobnej .

Ponieważ te elementy często są dewastowane - minimum 2 x dziennie trzeba dokonywaĆ prze-
glądów stanu poręcry i Ęblic o§trzegawczych i w razie ich uszkodzenia lub zaginięcia - dokonać
niezwłocznie naprawy lub uzupełnienia.

4.2. KotEtNoŚĆ R()ZBIÓRKI oBIEKTU I sPosÓB wYKoNYurANIA R0BÓT

4.?,.1. Prace rozbiórkowe mogą być prowadzone przez osobę posiadaiącą odpowiednie
kwalifikaci e zawodowe.
Przy prowadzeniu prac rozbiórkowych i wyburzeniowych należy przestrzegać wszystkich
obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i bezwzględnie stosować wszystkie
przewidziane przy tych robotach urządzenia zabeepieczające i ochronne. Pracowniry powinni
być zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzędzi oraz odzieżroboczą, hełmy okulary i rękawice
ochronne. Robót rozbiórkowych na zewnątrz budynku nie należy prowadzić w czasie opadów
atmosferycznych i silnego wiatru, Wszystkie przejścia i przejazdy znajdujące się w zasięgu
robót rozbiórkowych muszą być w sposób odpowiednizabezpieczone, a drogi, obejścia i odiazdy
wyraźnie oznakowane. Robotnicy pracujący na wysokości 4 m i powyżej powinni być
zabezpieczeni passami ochronn;rmi lub linami umocowanymi do trwałych elementów budynku.

4.2.2. Rozbiórkę budynku kotłowni razpocząć od demontażu insĘlacii wewnętrznych,
uprzednio odłączonych od zasilania, a następnie okna i drzwi.
W następnei koleiności rozbierać:

a) pokrycie i konstrukcja dachu
b) warstwę spadkową dachu
cJ strop parteru
d) ściany parteru
e) mury fundamentowe

4.2,3. Rozbiórka budynku kotłowni
a) pokrycie i konstrukcia dachu
W pierwszej kolejności należy rozebrać elementy dachu znajdujące się ponad jego poziomem na
kominy wyłazy, usunąć rury spustowe, rynny oraz obróbki blacharskie i opuścić je na ziemię.
Pokrycie dachu z papy rozbiera się, tnąc ja na pasy wzdłuż dachu lub prostopadle do kalenicy
dachu, zwiiając ją w rulony i usuwając na ziemię. Po rozebraniu pokrycia dachu zrywa się
następnie. Warstwę betonu wyrównawczego za pomocą ręcznych młotów udarowych lub
obrotowo-udarowych araz warstwę spadkową. Warstwę spadkową opuszczać na dół poprzez
zastosowanie rynien zsypowych. Rynny zs}ryowe nowinnv mieć 1*?ff§if6r"n'" 
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stropów konieczne jest nie wszystkich płyt przy anach.
Rozbiórkę prowadzi się przez rozbijanie betonu pĘrt na długości zabetonowanych kanałów oraz
usuwa się beton z pachwin płyt stropowych oraz wieńców na obwodzie dachu i ze ścian nośnych
budynku wraa ?,e zbroj eniem.
Płyty dachowe można demontować poprzez podniesienie przez żuraw lub poprzez rozbicie płyt
za pomocą koparki z młotem udarowym.
Przed przystąpieniem do rozbijania płyt zleca się wybić cztery otwory miedzy żebrami, które
posłużą do zamocowania wieszaków przy podnoszeniu płry przez,żutaw.
Decyzję pozostawia się wykonawcy rozbiórki.

UWAG&
Szczególną uwagę przy razbiórce stropów zwrócić w miejscu gdzie część rozbierana budynku
łączy się z częścią, która pozostaje.

b) ściany
Ściany zewnętrzne rozbierać zachowując szczególne środki ostrożności. Oddzielić ściany
podłużne od poprzecznych i podzielić je na mniejsze odcinki, i dopiero wtedy zwalać je
odcinkami. Nie należy przecinać długich murów w kilku miejscach od razu, gdyż zawalenie
odcinka ściany może na skutek wstrząsu wywołać zawalenie się sąsiedniego odcinka, zagrażając
bezpieczeństwu pracująrych ludzi. 7, Ęch względów przecinanie ścian należy wykonywać
kolejno dopiero po zwaleniu poprzedniego odcinka ściany.
Przed przystąpieniem do burzenia następnego odcinaka ściany gruz powstały z zawalenia
uprzątnąĆ. Żelbetowe nadproża rozbija się młotami udarowymi jak płyry stropowe.

UWAGAl
Szczególną uwagę przy rozbiórce ścian zwrócić w miejscu gdzie część rozbierana budynku łączy
się z częścią która pozostaje.

4.2.4. Rusztowanie.
Do prac przy rozbiórce budynku należy wykorzystać odpowiednie rusztowanie ustawione
bezpośrednio przy ścianach zewnętrznych.
Rusztowanie takie powinno posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla prze-
mieszczania się pracowników oraz składowania narzędzi i materiałów. Musi mieć konstrukcję
dostosowaną do przeniesienia tych obciążeń . Powinno zapewniać bezpieczną komunikację pio-
nową i poziomą, swobodny dostęp do stanowisk pracy, Pomosty robocze powinny mieć poręcze
ochronne umieszczone na wysokości 1.1 m, a dołem krawężniki wysokości 0.15 m. Pomiędzy
poręczą a krawężnikiem powinny byĆ umieszczone w połowie wysokości poprzeczki lub
przestrzeń ta wypełniona w sposób uniemożliwiający wypadnięcie osób.
Zaleca się zastosowanie typowych rozbieralnych rusztowań ramowych metalowych . Rusztowa-
nie takie powinno być okresowo sprawdzane, a ponadto po silnym wietrze, opadach atmosfe-
rycznych i przerwach roboczych dłuższych niż 10 dni. Podłoże , na którym będzie ustawione
rusztowanie musi zapewniać jego stabilność, mieć zapewnione stałe odwodnienie oraz odpĘrw
wód opadowych . Rusztowanie z rur stalowych powinno być uziemione i posiadać instalację
odgromową. Rusztowanie inwentaryzowane powinno być zaopatrzone w atest wytwórni, a ich
montaż dokonywany zgodnie z instrukcją producenta.
Przy wznoszeniu i rozbiórce rusztowania należy wyznaczĘr${§fią.§teberyi§gnł ( 6.0 m.) i za-
bezpieczyĆjąbarierkamilubsiatkąstal. \r i,,]1\] i{
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Na rusztowaniu powinna być wywieszona tablica informująca o dopuszczalnej wielkości obcią-
żenia. Na pomoście nie może przebywać jednocześnie więcej osób niż przewiduje instrukcja
techniczno - ruchowa.
W czasie burzy i przy wietrze o szybkości większej niż 10 m/sek. - prace na rusztowaniu należy
przerwaĆ Pozostawianie na pomoŚcie materiałów i narzędzi po zakończonej pracy -jest
zabronione

5. RoZBIÓRKA sTAtoWEGo KoMINA,
Planuje się całkowitą rozbiórkę komina stalowego wraz z żelbetowym fundamentem. Komin
stalowy składa się z 3 segmentów połączonych kołnierzowo przy pomocy śrub. Komin nie
posiada odciągów Do każdego z segmentów jest zamocowana drabinka weiściowa stalowa.

Komin stalowy
Rozbiórkę segmentów komina prowadzić przy użyciu dźwigu i podnośnika koszowego,
ZabezpieczyĆ teren w promieniu możliwego upadku najwięk§zego §egmentu przed dostępem
osób nieupoważnionych Po podwieszeniu danego segmentu do dźwigU należy z podnośnika
koszowego szlifierką kątową odciąć śruby łączące segmenty i delikatnie dźwigiem zdjąć segment
na pole odkładcze,lvqyznaczone na placu budowy. Segmenty demontować łącznie z drabinkami.

Rozbiórka fundamentu żelbetowego komina
Projelituje się mechaniczną rozbiórkę elementów żelbetowych do głębokości 0,5m poniżej
poziomu terenu. Pozostałą częśĆ zasypać gruzem z rozbiórki i wypełnić piaskiem zagęszczając
go mechanicznie. Pozostałe 0,5m po rozbiórce wypełnić humusem i obsiać trawą, Segmenfy
komina składować w bezpiecznym miejscu. Rozbiórkę fundamentów żelbetowych przy budynku
należy prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności. Wykop po rozebranych
fundamentach należy niezwłocznie zasypać gruzem z rozbiórki i piaskiem lub pospółką grubej
frakcji do poziomu -0,50cm poniżej terenu. Pozostałą część uzupełnić humusem zgodnie z
opisem technicznym. Zasypkę piaskową należy zagęścić do Is = 0,95. Teren wykopów
zab ezpieczyć przed d ostępem osób nieup oważni onych.

Uwaga:
Ze względu na istniejącą zabudowę w rejonie rozbieranego komina, wykonanie robót
rozbiórkowych należy powierzyć firmie posiadającej doświadczenie w wykonywaniu tego typu
robót mającej odpowiedniezaplecze sprzętowe do rozbiórki obiektów.
Roboty należy prowadzić pod stałym nadzorem osób posiadająrych odpowiednie
kwalifikacie zawodowe, §to§owne uprawnienia oraz doświadczenie przy tego §Tu
robotach.

6. Dla zachowania bezpieczeństwa w trakcie rozbierania poszczególnych elementów
należy:
- §przęt zmechanizowany araz osoby w czasie prowadzenia rozbiórki sposobem
zmechanizowanym powinny znajdować się poza streĘ niebezpieczną
- elementy stropów, układać oddzielnie nie blokując komunikacji lub przy rozbiórce żurawiem
ładować na samochody i wywazićz miejsca rozbiórki
- niezbędnygruz i inne materiały odpadowe wywieź na wysypisko śmieci
- oczyszczona cegłę zzaprary układać oddzielnie nie blokując komunikacji
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prac - usunąć ogrodzenie terenu informaryine i teren uporządkować.
Obszar po rozbiórce i demontażu zagospodarować iako teren biologicznie czynny.

7, oRGANIzAcrA I NADZÓR.

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy powinny być zapoznani z
programem robót, sposobami rozbiórki, a także powinni byĆ poinstruowani o bezpiecznym
sposobie jej vrykonania. Pracownikom należy wydać odzież i obuwie robocze, a także środki
ochrony indywidualnej, stosowne do rodzaju wykonywanej pracy. Pracowniry powinni być
poinstruowani o obowiązku stosowania w czasie pracy przydzielonych środków ochrony
osobistej, Środki te powinny mieć wymagany certyfikat na znak bezpieczeństwa i powinny być
oznaczone tym znakiem. Do środków ochrony osobistej należą: kaski ochronne, rękawice
ochronne, a w przypadkach koniecznych okulary ochronne. Pracownicy, którzy będą
wykonywali prace na wysokości (konieczne iest tutaj zaświadczenie lekarskie o braku
przeciwrvskazań lekarskich do prary na wysokości), należy wyposażyć w sprzęt chroniący przed
upadkiem z w;lsokości - uprząż, w skład której wchodzą: szelki bezpieczeństwa, amortyzator
włókienniczy jako składnik uprzęży pochłaniającej energię upadku i linka bezpieczeństwa.
W przypadku swobodnego poruszania się pracownika pracującego na wysokości, komplet
uprzęŻy, zamiast amortyzatora włókienniczego powinien być wyposażony w urządzenie
samohamowane stacjonarnie. Urządzenie to powinno być przymocowane do punktu (elementu}
konstrukcji.
W miejscu wykonywania robót rozbiórkowych, oprócz programu robót i pozwolenia na ich
prowadzenie powinien znajdować się dziennik robót. Znajdujące się w pobliżu terenu rozbiórki
budowle, urządzenia użyteczności publicznej, słupy, latarnie, przewody i roślinności należy
zabezpieczyć p rzed us zko dzeni e m l ub zniszczeni em.
Prace rozbiórkowe nie należy prowadzić w takich warunkach pogodowych, które mogłyby
spowodowaĆ upadek osłabionych konstrukcji, np. w czasie silnego wiatru (przy szybkości
większej niż 10 m/sek.) roboty należy bezwzględnie wstrz}rmać.
Prace bezwzględnie prowadzić pod nadzorem osoby upravrrnionei.

B. SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI.

Wszystkie materiały z rozbiórki winny być posortowane na lymczasowym składowisku.
Posiadacz odpadów powinien postępować z nimi w sposób zgodny z zasadami gospodarorvania
odpadami oraz wymogami ochrony środowiska. Materiały z razbiórki obiektu powinny być
posegregowane w miejscu ich demontażu i magazynowane selektywnie do czasu wywozu z
placu rozbiórki. Zgodnie z Razporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia Z01"4r, w
sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2014 poz.1,923) materiały z rozbiórki nalezą do grupy 17 -
odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej.
Na skutek prowadzonych prac rozbiórkowych powstaną na placu rozbiórki następujące rodzaje
odpadów:
77 aI01 Odpady betonu oraz Eruz. betonowy z rozbiórek i remontów
17 0I0Z Gruz ceglany
17 0103 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

77 07 a7 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i

elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
17 CII B0 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.



PROJEKT RoZtsIoRKt isTNlEJĄCEoo BUDYNKU KoTl o\^TJl wR1źZ RoZt]loRKA STAI,OWEGO KOMINA WoLNoSTO.lĄCEGO
INWE§ToR: ZAKł,AD GOSPODAIłKI MIEsZK,ĄNtoWEj SP. Z o.o., UL . ZAKOPiAŃSKA 7. ó8-200 ZARY

fi al 82 Inne niewymienione odpady
U aZ Odpady drewna, szkła i Wyorzyw sztucznych
U a2 01 Drewno
17 a2 02 Szkło
17 02 03 Tworzy,wa sztuczne

1,7 a3 Mieszanki bitumiczne, smoła i produkty smołowe
t7 03 02 Mieszanki bitumiczne inne niz wymienione w 17 03 01

V a3 B0 Odpadowa papa
U a4 Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali
V a4 02 Aluminiurn
17 0B 02 Materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienionew L7 08 01

17 09Inne odpady z budowy, remontów i demontażu

Z rozbiórki obiektu powstaną odpady obojętne, nie powodujące zanieczyszczenia środowiska
lub zagrożenia dla ludzi. Z wytworzonych materiałów należy wydzielić odpady do recyklingu i

utylizacji. Pozostałe odpady podlegają składowaniu na składowisku odpadów komunalnych.

5.0. sPosÓB ZAPEWNIENIA BEZPLECZEŃSTWA IUDZI I MIENIA.

5.]., Zakres robot dla całego zanrierzenia budowlanego oraz kolejność reaiizacji poszczególnych
obiektów:
1J budynek kotłowni
2j wolnostojący komin o konstrukcji stalowej

5.Z.Wykaz istniejących obiektów - pokazano na rys. nr Az/I-0I- plan zagospodarowania terenu

5.3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi
- brak

5.4. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robot
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia.
Zagrożenie będzie występowało :

- podczas prac rozbiorowych
- praca przy pomocy elektronarzędzi
- przy robotach spawalniczych, cięcia gazowego, elektrycznego i wytwarzaniu iskier
- niebezpieczeństwo osób postronnych, które mogą przebywać w pobliżu robot,

5,5. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z
wykonywani a robot budowlanych.

Zagosp,odarowanię placu budowy.
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robot budowlanych, co

najmniej w zakresie:
a) o grodzeni a terenu i wyznaczenia stref ni ebezp i ecznych,
bJ wykonania dróg; wyjść i przeiść dla pieszych,
c) doprowadzenia energii elektrycznej,
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dJ urządzenia pomies z,czeń higieniczno-sanitarnych i socj alnych,

e) zapewnienie oświetlenia naturalnego i sztucznego,

fl urządzenia składowisk materiałów z rozbiórki
Teren robot powinien być w miarę potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed

osobami postronnymi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić, co najmniej 1,5 m. W ogrodzeniu

robot powinny być wykonane bramy dla ruchu pieszego orazpojazdów mechanicznych i maszyn

budowlanych. Szerokość ciągu pieszego jednokierunkowego powinna wynosić najmniej 0,75 m,

a dwukierunkowego I,20 m. Dla pojazdów użpvanych w trakcie wykonywania robot
budowlanych należy wyznaczyć i oznakować miejsca postojowe na terenie budowy.

Roboty budcwlanQ -demontażowe
Zagrożenia występuiące przy wykonywaniu robot budowlano demontażowych: -upadek

pracownika z wysokości. Przebywanie osób na górnych płaszczyznach ścian, belek, słupów, ram

lub kratownic oraz na niższych kondygnacjach, znajdujących się bezpośrednio pod kondygnacją.

na której prowadzone §ą roboty demontażowe, iest zabronione. Punkty Świetlne prry
stanowiskach demontażowych powinny być tak rozmieszczone, aby zapewniaĘ równomierne
oświetlenie, bez ostrych cieni i olśnieni osób. Osoby przebywające na stanowiskach pracy,

znajdujące się na wysokości co najmniej 1,0 m od poziomu podłogi lub ziemi, powinny byĆ

zabezpieczone balustradą przed upadkiem z wysokości.
Balustradami powinny być zabezpieczone:
-krawędzie stropów nie obudowanych ścianami zewnętrznymi,
_pozostawione otwory w ścianach (drzwiowe, balkonowe, szybów dźwigowych).

Przemieszczanie w poziomie stanowisko pracy powinno mieć zapewnione mocowanie końcówki
linki bezpieczeństwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na

wysokości około t,50 m wzdłuż zewnętrznej strony krawędzi przejścia.
Wytrzymałość i sposób zamocowania prowadniry, powinny uwzględniać obciążenie dynamiczne
spadającej osoby. W przypadku gdy zachodzi konieczność przemieszczenia stanowiska pracy w
pionią linka bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa powinna być zamocowana do prowadnicy
pionowej za pomocą urządzenia samohamującego. Długość linki bezpieczeństwa szelek
bezpieczeństwa nie powinna być większa niż 1,50m. Amortyzatory spadania nie są \fiymagane,
jeżeli linki asekuraryjne §ą mocowane do linek urządzeń samohamująrych, ograniczających
wy§tąpienie siły dynamicznej w momencie spadania, zwłaszcza aparatów bezpieczeństwa lub
pasów bezwładnościowych. Ponadto, należy ustalić rodzaje prac, które powinny byĆ

wykonywane, przez co
najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji,ze względu na możliwoŚĆ

vyystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego.
Upadek pracownika z wysokości (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych
rusztowania; brak stosowania §przętu chroniącego przed upadkiem z wysokoŚci przy
wykonywaniu robot związanych z montażem lub demontażem rusztowaniaJ, -uderzenie

spadającym przedmiotem osoby postronnej korzystaiącej z ciągu pieszego u§ytuowanego przy
rozbieranym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefil niebezpiecznej). Przed
montażem i demontażem rusztowań należywyznaczyć i wygrodziĆ strefę niebezpieczną.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny byĆ wykorzystywane zgodnie z
przeznaczeniem,
odbiór rusztowania dokonuje się wpisem do dziennika Ę{ęl$iŃ,{h,$,ł\@}BĘole odbioru
technicznego. Roboty demontażowe mogą być wykonywańó z rłł§atnfirdld,, składanych typu
"Warszawa" oraz drabin rozstawnych. Montaż rusztowań, ich ek$6a€e$d'l'b'ęrAq*"r powinny
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byĆ wykonane zgodnie z instrukcją producenta. Montaż i demontaż tego typu rusztowań może być
przeprowadzony tylko i wyłącznie przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego

konstrukcji, montażu i demontażu, Rusztowania tego typu powinny być wykorzystywane zgodnie z
przeznaczeniem. Drabiny należy zabezpieczyĆ przed poŚlizgiem i rozsunięciem się oraz zapewnić ich
stabilność. Przy ręcznej lub mechanicznej rozbiórce elementów kamiennych, pracownicy powinni
używać środków ochrony indywidualnej, takich jak:

- gogle lub przyłbice ochronne,
-hełmy ochronne,
- rękawice wzmocnione skorą,
- obuwie z wkładkamistalowymi chroniącymi palce stop,

Stanowiska pracy powinny umclżliwić swobodę ruchu, niezbędną do wykolrywania pracy.

Zagrożenia występuiące przy wykonywaniu robot budowlanych przy użyciu maszyn i
urządzeń technicznych.
Porażenie prądem elektrycznym [brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymiJ, Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz
narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z
instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu CIceny
zgodnoŚci, Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegajłtrce dozorowi technicznemu, mogą być
używane na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich
eksploatacji, Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, nie podlegające
dozorowi technicznemu, powinien udostępnić organom kontroli dokurnentację techniczno
ruchową lub instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń,
Stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych urządzeń technicznych, które nie
posiadają kabin, powinny być:
-zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przednriotami,
-osłonięte w okresie zimowym.

5,6, Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem
do realizacji robot szczególnie niebezpiecznych
Instruktaż powinien odbywać się na stanowisku pracy na budowie, bezpośrednio
przed przystąpieniem do wykonywania określonych prac
Każdy pracownik aprócz aktualnych badań dopuszczających do pracy na wysokości winien podpisać
się w książce szkoleń BHP, że został przeszkolony przez, kierownika robot,

5.7. Wskazania środków technicznych i technicznych organizaryjn
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonpvania robot budowlany.h_.nfr

komunikacje, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii I inńyctl
- brak
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zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym


